
    

 

        

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 
 

 

           Warszawa,  15   stycznia 2016 r. 

BO-ZP.260.1.2016 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

 

Do przedsięwzięcia dotyczącego: 

 

1) wykonania prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB dla 

wybranych jednostek ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych oraz opracowanie i wyłożenie 

do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu 

zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac 

geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń; 

2) wykonania prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB w 

jednostkach ewidencyjnych, które nie zostały objęte programem modernizacji w ramach 

niniejszego zamówienia oraz innych zamówień realizowanych przez organy powiatu; 

3) utworzenia inicjalnych powiatowych baz GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych 

GESUT oraz włączenie tych baz do krajowej bazy GESUT; 

4) utworzenia BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych BDOT500, dla wybranych 

jednostek ewidencyjnych powiatów objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków lub 

działaniami mającymi na celu utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT. 

 

 

 

1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 (zwany dalej 

Zapraszającym) zaprasza do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z art. 31a, art. 31b 

oraz art. 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

zwanej dalej „ustawą Pzp” poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, oraz na 



 

podstawie  Załącznika do zarządzenia Nr 2 Głównego Geodety Kraju   z dnia 15.01.2016 r., 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

 

2. Przedmiotem dialogu technicznego, zwanego dalej Dialogiem jest: Świadczenie usług 

związanych z dostosowaniem powiatowych baz danych EGiB do wymagań ZSIN oraz 

utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych GESUT i BDOT500.  

 

3. Celem Dialogu jest uzyskanie informacji między innymi w zakresie: 

1) jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 2 do 

Dialogu; 

2) określenia czynników determinujących techniczną jakość oraz ekonomiczną wartość 

ofert (m.in. podział na etapy, zakres obszarowy umów, wymagania kontroli 

wewnętrznej, warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert) na podstawie 

Załącznika Nr 3 do Zaproszenia; 

3) określenia zakresu i warunków umowy w stosunku do dotychczas stosowanej 

umowy w ramach projektu ZSiN F1 stanowiącej załącznik Nr 4 do Zaproszenia 

(etapy prac, warunki płatności, kary umowne, zasady odbioru itp.); 

4) zdefiniowania najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych 

i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu Dialogu. 

 

4. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na 

równi traktujący Uczestników. 

5. Dialog rozpocznie się w siedzibie Urzędu w dniu 22.01.2016 r. o godzinie 11:00 ze 

wszystkimi podmiotami, które wyrażą zainteresowanie wzięciem udziału w Dialogu.  

6. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w Dialogu, są proszone o przesłanie 

wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu do dnia 20 stycznia 2016 r. w wersji 

elektronicznej na adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl lub faksem na numer: (22) 628 34 67 

lub pisemnie na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. 

Wspólna 2., lub złożenie wniosku w formie pisemnej w lokalu Zapraszającego najpóźniej do 

godz. 11:00 w dniu 22.01.2016 r., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zaproszenia. 

7. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. 

8. Przystąpienie Uczestnika do Dialogu jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji, opracowań oraz utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji 

zamówienia, jest także zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie nich, jak również 

stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że ich wykorzystanie przez Zapraszającego nie 

będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich; za szkodę wynikłą z nieprawdziwości 

powyższego zapewnienia odpowiada Uczestnik.  

9. Uczestnicy automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego 

przekazanych informacji, opracowań oraz utworów w treści przyszłych specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania 

zamówienia publicznego. 
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10. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) w każdym przypadku 

udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych. 

11. Dialog jest prowadzony w języku polskim.  

12. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym jego etapie. 

13. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 

14. Wszelkich informacji udziela Pani Elżbieta Tomaka tel.: 22 661 84 32, e-mail: 

dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

 

Załącznik nr 1 – Zarządzenie - Regulamin Dialogu 

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami 

Załącznik nr 3 –Warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Załącznik nr 5 - Wzór Wniosku  
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